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تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ، 

ٚاييت أضشت إسد٣ ايٛضا٥ٌ اييت اربرتٗا َٓع١ُ األَِ املتشد٠ يًٛقٛف يف ٚد٘ 

االعتدا٤ات ايدٚي١ٝ املدتًف١ يًُشافع١ ع٢ً ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني، ٚقد أخرت 

 .ٖرٙ ايعكٛبات أغهاٍ َتعدد٠ ٚساشت باٖتُاّ دٚيٞ نبرل َٓر شَٔ بعٝد

ٚقد عًُت َٓع١ُ األَِ املتشد٠ ع٢ً تٓعِٝ ايعالقات بني مجٝع ايدٍٚ 

املػذلن١ يف عطٜٛتٗا، ٚذيو َٔ خالٍ ايطًطات اييت َٓشٗا املٝجام يًُٓع١ُ، 

بد٤ا بهػف اشبطأ ٚذبدٜد املدايف١ اييت تستهب َٔ إسد٣ ايدٍٚ األعطا٤ 

ٚتطبٝل ازبصا٤ عًٝٗا، ٜٚعد املٝجام املسدع ٚاألضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ تطتٓد عًٝ٘ 

َٓع١ُ األَِ املتشد٠ يف فسض ايعكٛبات االقتصاد١ٜ، ٚايرٟ َٔ غأْ٘ تهٕٛ نٌ 

 .قسازات األَِ املتشد٠ َػسٚع١ ٚفعاي١

 – ايهًُات املفتاح
َٝجام -  اسبعس – املكاطع١ االقتصاد١ٜ –ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ  

- أعُاٍ ايعدٚإ- صبًظ األَٔ - ازبُع١ٝ ايعا١َ - األَِ املتشد٠ 

 .تٗدٜد ايطًِ
 

The legal basis for the signing of the international 
economic and Organization of the United Nations sanctions 

 
Abstract - 
 

This study aims to shed light on international economic sanctions, 

http://elwahat.univ-ghardaia.dz/
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which have become one of the means taken by the United Nations to 
withstand various international attacks to maintain peace and security 
that these sanctions have taken many international forms, and gained 
considerable international attention for a long time. 

  The United Nations has been working to organize the relations 
between all states to its members, through the powers granted by the 
Charter of the Organization, beginning to reveal the error and 
determine the offense committed by a member State and the 
application of the death, and the reference to the Charter and the legal 
basis on which the United Nations economic sanctions, which would 
be all the resolutions of legitimate and effective UN. 

 

Key words- 
 

International economic sanctions - economic boycott - the ban - the 
Charter of the United Nations - the General Assembly - Security 
Council - Business Altan- threat to peace. 

 -  َـكـدَــ١    

أضش٢ َٛضٛع ازبصا٤ات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ يف ايصَٔ املعاصس َسنص اٖتُاّ 

عاملٞ غدٜد، ع٢ً ايسغِ َٔ أْ٘ يٝظ َٛضٛعا سدٜجا، فكد قاَت عصب١ األَِ 

عكب اسبسب ايعامل١ٝ األٚىل بتطُني فهس٠ ازبصا٤ات االقتصاد١ٜ، إذ تطُٓت املاد٠ 

 ضد ايدٍٚ اييت ربايف اقتصاد١ٜايطادض١ عػس َٔ عٗد ايعصب١ دصا٤ات 

االيتصاَات اييت فسضتٗا ايعصب١، ٚناْت ٖرٙ ٖٞ املسس١ً األٚىل َٔ َساسٌ 

ايعالقات ايدٚي١ٝ اييت عسف فٝٗا ْعاّ قاْْٛٞ دٚيٞ ٜتِ مبٛدب٘ تٛقٝع دصا٤ات 

 ضد دٚي١ َٔ ايدٍٚ خايفت ايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ، غرل إٔ ٖرا ايٓعاّ دا٤ اقتصاد١ٜ

ضعٝفا ٚقًٌٝ ايفعاي١ٝ َٔ سٝح نٝف١ٝ صدٚز قسازات ازبصا٤ات االقتصاد١ٜ 

. املتعًك١ ب٘، َٚٔ سٝح نٝف١ٝ تٓفٝر ٖرٙ ايكسازات يف ساٍ صدٚزٖا

إال أْ٘ َع َٝالد األَِ املتشد٠، ظٗس ْعاّ يألَٔ ازبُاعٞ أنجس تكدَا، 

، ٚقد غٗد ايصَٔ املعاصس (1) أنجس فعاي١ٝاقتصاد١ٜٚتطُٔ ٖرا ايٓعاّ دصا٤ات 

 ضد نجرل َٔ اقتصاد١ٜممازضات ع١ًُٝ يًُٓع١ُ تعًكت بتٛقٝع دصا٤ات 

                                                             

، داز ازبصا٤ات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ مبٓع١ُ األَِ املتشد٠أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، - 1

 .10- 09، ص 2009ايفهس ازباَعٞ اإلضهٓدز١ٜ، 
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ايدٍٚ، فاضتدداّ ازبصا٤ات االقتصاد١ٜ نذصا٤ دٚيٞ ٜٛقع ضد َٔ ٜستهب عُال 

  .(1)ع٢ً قدز َعني َٔ ازبطا١َ، أصبح يف ظٌ األَِ املتشد٠ ٚاقعا ال غو فٝ٘

َا ٖٛ املسدع ايكاْْٛٞ : ٚع٢ً ٖدٟ َا تكدّ ْطسح اإلغهاي١ٝ حبجٓا ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ

مبٓع١ُ األَِ املتشد٠ غسعٝتٗا؟  تطتُد َٓ٘ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ايرٟ

: ٚملعازب١ ٖرٙ اإلغهاي١ٝ قُٓا بصٝاغ١ خط١ ايبشح ايتاي١ٝ

 َكد١َ* 

. َفّٗٛ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: املطًب األٍٚ* 

 . تعسٜف ايعكٛبات االقتصاد١ٜ:ايفسع األٍٚ               

 .أْٛاع ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: ايفسع ايجاْٞ               
َٓع١ُ  األضاع ايكاْْٛٞ يًعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ يف: ملطًب ايجاْٞا* 

 .األَِ املتشد٠

ضًط١ صبًظ األَٔ يف فسض ايعكٛبات االقتصاد١ٜ : ايفسع األٍٚ               

. ايدٚي١ٝ

ضًط١ ازبُع١ٝ ايعا١َ يف فسض ايعكٛبات االقتصاد١ٜ : يفسع ايجاْٞ               ا

 .ايدٚي١ٝ

 اشبامت١* 
.َفّٗٛ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: املطًب األٍٚ  

اعتدلت ايعكٛبات االقتصاد١ٜ إسد٣ ايٛضا٥ٌ اييت اربرٖا اجملتُع ايدٚيٞ 

يًٛقٛف يف ٚد٘ االعتدا٤ات ايدٚي١ٝ املدتًف١، ٚقد أخرت أغهاٍ َتعدد٠ ٚساشت 

باٖتُاّ دٚيٞ نبرل َٓر شَٔ بعٝد، نُا سسص نجرل َٔ فكٗا٤ ايكإْٛ 

ايدٚيٞ ع٢ً ٚضع ضٛابط شلا، ست٢ ال ٜكع اشبًط بٝٓٗا ٚبني أغهاٍ أخس٣ 

.  الضتدداّ ايكطس يف ايعالقات ايدٚي١ٝ

ٚملا ناْت ايعكٛبات االقتصاد١ٜ تػهٌ دص٤ا دٚيٝا َعذلفا ب٘ يف تازٜذ 

 .ايعالقات ايدٚي١ٝـ، فإٕ األَس ٜتطًب ضباٚي١ ذبًٌٝ ٚغسح َفّٗٛ ٖرٙ ايعكٛبات

                                                             

، ايعكٛبات االقتصاد١ٜ يألَِ املتشد٠، داز ازباَع١ ازبدٜد٠مجاٍ ايدٜٔ ضبٞ ايدٜٔ، . د- 

  13.1، ص 2009بدٕٚ طبع١، ض١ٓ 
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. تعسٜف ايعكٛبات االقتصاد١ٜ :ايفسع األٍٚ

يعبت ايعكٛبات االقتصاد١ٜ دٚزا ٖاَا يف ايطٝاض١ اشبازد١ٝ يًدٍٚ، سٝح ٜتِ 

اضتدداّ ايعكٛبات بٛاضط١ عدد َٔ ايدٍٚ يتشكٝل أٖداف َع١ٓٝ، ٚاختًف 

 اقتصاد١ٜايفك٘ يف تعسٜف ٖرٙ ايعكٛب١ فكد اعتدل ايبعض بأْٗا ٚض١ًٝ ضػط 

يتشكٝل غا١ٜ ضٝاض١ٝ خازد١ٝ، أَا ايبعض اآلخس اعتدلٖا تصسفا ضٝاضٝا حيٌُ 

أذ٣ أٚ إنساٖا تكّٛ ب٘ ايدٍٚ يف ضٝاضتٗا اشبازد١ٝ، ٚقد ٜساٖا ايبعض ٚض١ًٝ 

إضساز ملصاحل ايدٚي١ ايتذاز١ٜ ٚايصٓاع١ٝ، ٚميهٔ إٔ ْتعسض يًتعسٜفات املدتًف 

: يًعكٛبات االقتصاد١ٜ

"ٜعسف ايبعض ايعكٛب١ االقتصاد١ٜ ع٢ً أْٗا َسادف١ يًُكاطع١ االقتصاد١ٜ : 

مبعٓاٖا ايعاّ، ٚتعين ٚقف ايعالقات ايتذاز١ٜ َع فسد أٚ مجاع١ أٚ دٚي١، يتشكٝل 

. غسض اقتصادٟ أٚ ضٝاضٞ أٚ عطهسٟ، يف ايطًِ أٚ اسبسب "

"يف سني ٜعتدل ايبعض اآلخس ايعكٛبات االقتصاد١ٜ بأْٗا إدسا٤ات تعتُد : 

ع٢ً ايٛضا٥ٌ االقتصاد١ٜ، تتبٓاٖا اسبهَٛات يف صٛز٠ َٓفسد٠ أٚ مجاع١ٝ يف إطاز 

َٓع١ُ عامل١ٝ أٚ دٚي١ٝ أٚ إق١ًُٝٝ، ضد دٍٚ يرات ضٝاض١ دباٚشت سدٚد ايتصاَاتٗا 

. املكسز٠ دٚيٝا "

ٖرا ٜٚهٕٛ دباٚش سدٚد االيتصاَات يف ثالخ ساالت، ٖٞ ايعدٚإ املطًح ع٢ً 

دٚي١ أخس٣، أٚ خسم ايكإْٛ ايدٚيٞ، أٚ املعاٖدات أٚ االيتصاَات ايدٚي١ٝ أٚ تٗدٜد 

.    ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني

"أَا ايبعض اآلخس فكد عسفٗا ع٢ً إٔ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ٖٞ إدسا٤ : 

اقتصادٟ ٜٗدف إىل ايتأثرل ع٢ً إزاد٠ دٚي١ يف ممازض١ سكٛقٗا سبًُٗا ع٢ً 

اسذلاّ ايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ، حبٝح تصبح قسازاتٗا َطابك١ ملا ٜفسض٘ عًٝٗا 

. ايكإْٛ ايدٚيٞ "

"أَا ايفك٘ فكد عسفٗا بأْٗا اإلدسا٤ات ذات ايطابع االقتصادٟ اييت تطبكٗا : 

ايدٍٚ ع٢ً دٚي١ َعتد١ٜ، إَا ملٓعٗا َٔ ازتهاب عٌُ عدٚاْٞ أٚ إٜكاف عٌُ 

.  عدٚاْٞ ناْت قد بدأت٘ "
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ٖٚٛ َا أندت٘ زب١ٓ ايعكٛبات ايدٚي١ٝ ايتابع١ يعصب١ األَِ املتشد٠، ٚاييت 

 سٝح إٔ ٖدف ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ٖٛ اإلضساز ملصاحل ايدٍٚ 1931تػهًت ض١ٓ 

. ايتذاز١ٜ ٚايصٓاع١ٝ يف ضبٌٝ تػٝرل ضٝاض١ ايدٚي١ ايعدٚا١ْٝ

 .أْٛاع ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: ايفسع ايجاْٞ
ٜتطِ ايعصس ايرٟ ْعٝػ٘ بتعدد أْٛاع ايعكٛبات االقتصاد١ٜ تبعا إلتالف 

األٖداف املسدٛ ذبكٝكٗا، ٚقد أصبشت ايعكٛبات إسد٣ أدٚات ايطٝاض١ ايدٚي١ٝ، 

َتدر٠ يف ذيو األضايٝب االقتصاد١ٜ يًتأثرل ع٢ً اضتدداّ ايدٚي١ املطتٗدف١ 

. ملٛازدٖا االقتصاد١ٜ

ٚبايتايٞ تتعدد أغهاٍ ايعكٛبات بتعدد ايصٚاٜا اييت ٜٓعس فٝٗا إىل اشلدف 

املساد ذبكٝك٘، ٚأٜا نإ األَس فإٕ ايعكٛبات ٚض١ًٝ ٖا١َ يسدع ايدٚي١ املدايف١ 

ٚزدٖا إىل داد٠ ايصٛاب، ٚإٕ ناْت تؤدٟ إىل غٌ إزادتٗا، ٚتكٝٝد قدزاتٗا ع٢ً 

.  ايت١ُٝٓ ٚايُٓٛ، فتفكد بايتايٞ اضتكالي١ٝ اسبسن١ يف احملٝط ايدٚيٞ

ٚمل تطبل ايعكٛبات االقتصاد١ٜ بايصٛز٠ اسباي١ٝ إال بعد َسٚزٖا مبساسٌ 

عدٜد٠، ٚقد شادت أُٖٝتٗا بإسطاع اجملتُع ايدٚيٞ بطسٚز٠ ٚدٛدٙ، فٛضعت ي٘ 

.  َعاٜرل ٚضٛابط ضبدد٠ يف ايعالقات ايدٚي١ٝ

ٚنُا ثبت إٔ يالقتصاد ق٠ٛ َؤثس٠ ع٢ً ايعالقات ايدٚي١ٝ يف عصسْا ٖرا، فإٕ 

ذيو نإ أٜطا يف ايعصٛز ايطابك١، فاالقتصاد نإ دا٥ُا عاَال َؤثسا يف ضرل 

األسداخ ايدٚي١ٝ، ٚنإ ايدعا١َ ايس٥ٝط١ٝ يف ْٗط١ ايػعٛب، ٚناْت ايتذاز٠ 

ايدٚي١ٝ ٖٞ عصب االقتصاد ايدٚيٞ، َٚٔ ٖٓا ظٗست أ١ُٖٝ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ 

يف ذيو اسبني، ٚقد اضتٗدفت ايعكٛبات ايكٛافٌ ٚاألضاطٌٝ ايتذاز١ٜ، ٚناْت 

. ايٛض١ًٝ املج٢ً يعكاب ايدٚي١ ٖٞ قطع خطٛط ٚطسم ايتذاز٠ َٓٗا ٚإيٝٗا

ٚضٛف ْتعسض تبعا إىل نٌ أْٛاع ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ٚايطبٝع١ اشباص١ 

: (1)اييت تتُتع بٗا نٌ عكٛب١

. اسبعس: أٚال

                                                             

 .75 إىل ص 51مجاٍ ايدٜٔ ضبٞ ايدٜٔ، املسدع ايطابل،  َٔ ص . د-  1
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ايتعسٜف ايتكًٝدٟ يًشعس ٜٓشصس يف َفّٗٛ اجملاٍ اسبصسٟ يًشل 

ايبشسٟ، سٝح نإ ٜكصد به١ًُ سعس ٚضع ايٝد ع٢ً املسانب األدٓب١ٝ 

. يًطػط ع٢ً ايدٚي١ اييت تسفع ٖرٙ املسانب عًُٗا

ٚنإ ٜعذلف بٗرا اإلدسا٤ نػهٌ َٔ أغهاٍ ايكصاص، حبٝح ٜكتصس ع٢ً 

استذاش ايبٛاخس اييت ذبٌُ عًِ ايدٚي١ املدايف١ َٔ أدٌ إدبازٖا ع٢ً تصشٝح 

.   اشبطأ املستهب

ٜٚتُجٌ اسبعس االقتصادٟ يف قٝاّ سه١َٛ ايدٚي١ ايفازض١ أٚ َٓع١ُ إق١ًُٝٝ 

أٚ عامل١ٝ بفسض سعس ع٢ً ايتذاز٠ بػهٌ عاّ، أٚ ع٢ً ٚاسد أٚ أنجس َٔ دٛاْبٗا 

املدتًف١ ع٢ً ايدٚي١ أٚ ايدٍٚ املطتٗدف١ بايعكٛب١، ٜٚعتدل اسبعس أغد ٚطأ٠ َٔ 

املكاطع١، ٚاسبعس ٖٛ َٓع إزضاٍ ايصادزات يدٚي١ أٚ عد٠ دٍٚ ٖٚٛ ٜتعًل 

. باختصاص تكدٜسٟ يًدٚي١

ٚقد تٛضع ايبعض يف َفّٗٛ اسبعس إىل سد خًط٘ مبفّٗٛ املكاطع١، إال إٔ املفّٗٛ 

.  ايطٝل شلرا املصطًح ٜعين فكط ذبسِٜ ٚصٍٛ ايصادزات إىل دٚي١ أٚ دٍٚ أخس٣

ٚاشلدف َٔ اسبعس ٖٛ سسَإ ايدٚي١ املطتٗدف١ َٔ اسبصٍٛ ع٢ً بعض املٛاد 

أٚ ايتكٓٝات اسبدٜج١ اإلضذلاتٝذ١ٝ، َجٌ ايتكٓٝات اييت تدخٌ يف صٓاع١ 

األضًش١ اي١ٜٚٛٓ، أٚ سعس تكدِٜ خدَات يًطرلإ، أٚ اسبعس ايٓفطٞ، ٚسعس 

َٛاد ايطاق١ ايرز١ٜ ٚاملٛاد ايػرا١ٝ٥، ٚسعس تكدِٜ املػٛز٠ أٚ املطاعد٠ ايف١ٝٓ أٚ 

. (1)ايتدزٜب ايفين

نُا إٔ اسبعس قد غاَال أٚ دص٥ٝا ضبدٚدا، َٚٔ أبسش األَج١ً ع٢ً اسبعس 

 1973ايػاٌَ، اسبعس ازبص٥ٞ احملدٚد، اسبعس ايرٟ فسضت٘ ايدٍٚ ايعسب١ٝ عاّ 

. (2)ع٢ً تصدٜس ايٓفط إىل ايدٍٚ ايػسب١ٝ

ٚيف ايػايب ذبح َٓع١ُ األَِ املتشد٠ ايدٍٚ ع٢ً فسض اسبعس ع٢ً ايدٚي١ 

املطتٗدف١، ٚتبك٢ شلا ايطًط١ ايها١ًَ يف اختٝاز ْٛع ايصادزات اسب١ٜٛٝ، بُٝٓا يف 

ساالت أخس٣ ظبد إٔ املٓع١ُ تكّٛ باختٝاز ْٛع ايطًع اييت ٜػًُٗا اسبعس 

                                                             

  29.1أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، املسدع ايطابل، ص - 

  2. 77مجاٍ ايدٜٔ ضبٞ ايدٜٔ، املسدع ايطابل، ص. د- 
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ٚذبدٜدٖا، فتكٝد بريو ايتعاٌَ َع ايدٚي١ املطتٗدف١ فتػٌُ بريو ــــ ع٢ً 

ضبٌٝ املجاٍ ـــــ َٛاد ايبذلٍٚ، األضًش١ ٚايرخرل٠، َٛاد ايطاق١ ايرز١ٜ، ٚاملٛاد 

.  (1)ايداخ١ً يف إْتاز األضًش١

. اسبصاز ايبشسٟ : ثاْٝا

َٔ أغد أْٛاع ايعكٛبات االقتصاد١ٜ، ْعسا ملا ميجً٘ َٔ  ٜعتدل اسبصاز ايبشسٟ

 َع اقتصاد١ٜتطٜٛل يًدٚي١ املفسٚض عًٝٗا اسبصاز، ٚميٓعٗا َٔ إقا١َ عالقات 

ايدٍٚ األخس٣، ٜٚطاِٖ بػهٌ يف تكًٝص سدٚد ايطٝاد٠ ايٛط١ٝٓ يًدٚي١ 

املطتٗدف١، بٌ إٕ آثازٙ املباغس٠ ٚايػرل َباغس٠ قد متتد إىل ايدٍٚ اجملاٚز٠ يًدٍٚ 

املطبل ضدٖا اسبصاز، ٖٚٛ ٚض١ًٝ قطس فعاي١ ملُازض١ ايطػط ع٢ً ايدٚي١ 

. املطتٗدف١ َٔ أدٌ إدبازٖا ع٢ً االَتجاٍ ألسهاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ

ٜٚكصد باسبصاز ايبشسٟ يف ايكإْٛ َٓع دخٍٛ ايطفٔ إىل غٛاط٧ ايدٚي١ احملاصس٠ 

. (2)ٚخسٚدٗا َٓٗا، بكصد سسَاْٗا َٔ االتصاٍ بايدٍٚ األخس٣ عٔ طسٜل ايبشس

ٚقد ٜتِ ايًذ٤ٛ إىل اسبصاز ايبشسٟ َٔ قبٌ ايدٍٚ نٓٛع َٔ أْٛاع اإلنساٙ، 

ٚقد فسض ع٢ً ايدٍٚ املطتٗدف١ ست٢ ٜتِ إزغاَٗا ع٢ً ايكبٍٛ بتط١ٜٛ ايٓصاع 

بدال َٔ إعالٕ اسبسب عًٝٗا، ناسبصاز ايرٟ فسضت٘ ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ 

 إبإ ٚصٍٛ ناضذلٚ إىل ضد٠ اسبهِ يف نٛبا َٔ أدٌ 1961ع٢ً نٛبا ض١ٓ 

شعصع١ اقتصادٖا، ٚتػٝرل ْعاَٗا ايطٝاضٞ، ٚنريو َٓع ٚصٍٛ اإلَدادات 

:  (3)ايعطهس١ٜ اييت ميدٖا بٗا اإلذباد ايطٛفٝيت، ٚيًشصاز ْٛعإ

 :اسبصاز ايطًُٞ- 1
ٜطبل اسبصاز ايطًُٞ يف ساي١ ٚدٛد ْصاع مل ٜصٌ بعد إىل دزد١ اسبسب، ٚإٕ 

نإ اضتدداَ٘ ٜٓتٗٞ بكٝاَٗا ٜٚفسض ع٢ً ايدٚي١ احملاصس٠ دٕٚ غرلٖا، فال 

.  جيٛش فسض٘ ع٢ً ضفٔ دٚي١ ثايج١

                                                             

 .29أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، املسدع ايطابل، ص - 1

، 12، َٓػأ٠ املعازف اإلضهٓدز١ٜ، ايطبع١ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّعًٞ صادم أبٛ ٖٝف، . د- 2

 .769، ص 1975

، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠،  ايػصٚ ايعساقٞ يًهٜٛتعبد ايعصٜص ضبُد ضسسإ، . د- 

  107.3-106، ص 1991ايطبع١ ايجا١ْٝ، 
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  :اسبصاز اسبسبٞ- 2
َفادٙ َٓع دٚي١ َع١ٓٝ َٔ اسبصٍٛ ع٢ً املعدات ايعطهس١ٜ أٚ األضًش١ أٚ 

قطع ايػٝاز عٔ طسٜل االيتصاّ ايطٛعٞ يًدٍٚ ٚاألطساف اييت متًو تًو 

املعدات ٚاألضًش١، أٚ عٔ طسٜل ارباذ إدسا٤ عًُٞ ملٓع ٚصٍٛ تًو املعدات 

.  (1)ٚاألضًش١ إىل ايدٚي١ املطتٗدف١

ٚال شايت ايدٍٚ تفسض اسبصاز ايبشسٟ ٚازبٟٛ، ٚنريو َٓع١ُ األَِ 

املتشد٠، اَتجاال ألٚاَس ايدٍٚ َٛقع١ اسبصاز، ناسبصاز ايرٟ فسضت٘ أَسٜها 

 ٚذيو حبذ١ إعاد٠ ايدميكساط١ٝ إىل ٖاٜيت ٚإزغاّ 1994ع٢ً غٛاط٧ ٖاٜيت عاّ 

اسبه١َٛ ع٢ً االضتكاي١، ٚقد اْت٢ٗ اسبصاز بتًب١ٝ زغبات أَسٜها ٚعٛد٠ ايس٥ٝظ 

.  (2)ايطابل يًبالد بعدَا تدخًت ايكٛات األَسٜه١ٝ

 661َٚٔ ذيو أٜطا َا فسض٘ صبًظ األَٔ ع٢ً ايعسام مبٛدب ايكساز زقِ 

، ايرٟ َٓع أٟ دباز٠ أٚ تعاٌَ 1990ايرٟ أربر يف ايطادع َٔ غٗس أغططظ 

.  َايٞ َع ايعسام ست٢ تطتذٝب يًُطايب ايدٚي١ٝ

. املكاطع١ :ثايجا

ٜٚكصد باملكاطع١ مبعٓاٖا ايعاّ ٚقف ايعالقات أٚ املعاَالت َع فسد أٚ مجاع١ 

أٚ بًد يتشكٝل غسض اقتصادٟ أٚ ضٝاضٞ أٚ عطهسٟ يف ايطًِ أٚ اسبسب، ٚقد 

تتٓاٍٚ املكاطع١ االَتٓاع عٔ ايػسا٤ ٚاالضترلاد َٚٓعُٗا، نُا قد ٜدخٌ يف 

. (3)إطازٖا َٓع ايتصدٜس ٚسعس ايػشٔ ايهًٞ أٚ ازبص٥ٞ إىل بًد أٚ بالد َع١ٓٝ

فاملكاطع١ تطتٗدف ايطػط ع٢ً ايدٚي١ املطتٗدف١ َٔ أدٌ ذبطِٝ ايتذاز٠ 

اشبازد١ٝ شلا ٚتعطٌٝ عالقاتٗا املاي١ٝ يًتأثرل ع٢ً ضٝاضتٗا، ٜٚستبط ظباح 

                                                             

، َؤضط١ ايجكاف١ ازبصا٤ات ايدٚي١ٝ بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝلايطٝد أبٛ ايعط١ٝ، . د-  1

 .382، ص 2001ازباَع١ٝ، ايطبع١ األٚىل، 

تط١ٜٛ املٓاشعات ايدٚي١ٝ بايطسم ايط١ًُٝ يف إطاز  عبد ازبًٌٝ أمحد عبد ازبًٌٝ، -2

، األش١َ ايًٝب١ٝ ايػسب١ٝ، زضاي١ َادطترل، غرل َٓػٛز٠، َعٗد ضبه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ

. 24، ص 1999ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

َصرل األَِ املتشد٠ بعد سسب اشبًٝر ٚايٓعاّ ايدٚيٞ عبد ايعصٜص ضبُد ضسسإ، . د- 3

 .180-179، ص1994،  داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، ايطبع١ األٚىل، ازبدٜد
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املكاطع١ االقتصاد١ٜ َٔ عدَ٘ بتشكل ٖدفٗا، يريو ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ املكاطع١ 

 يًدٚي١ املطتٗدف١ ست٢ تعتدل اقتصاد١َٜؤثس٠ ٚفاع١ً حبٝح تطبب أضساز 

. (1)ْادش١

ٚتعتدل املكاطع١ َٔ أِٖ ايعكٛبات َٚٔ أخطس األضًش١ االقتصاد١ٜ اييت 

تٛد٘ ضد ايدٍٚ املطتٗدف١، ٖٚٞ ضالح ذٚ آثاز ٚاضش١ ٚق٠ٛ فعاي١ ع٢ً اقتصاد 

ايدٍٚ ٜصعب ع٢ً ايدٍٚ َكاَٚتٗا َُٗا ناْت َٛازدٖا االقتصاد١ٜ، ٚخباص١ 

إذا ناْت ٖرٙ املكاطع١ تتِ عٔ طسٜل َٓع١ُ دٚي١ٝ، فتهٕٛ سا٥ص٠ ع٢ً إمجاع 

دٚيٞ َٔ قبٌ ايدٍٚ األعطا٤، أٚ تهٕٛ خازز ْطام املٓع١ُ حبٝح تػذلى فٝٗا 

. بعض ايدٍٚ

َٚٔ أَج١ً املكاطع١ االقتصاد١ٜ َكاطع١ ايدٍٚ ايػسب١ٝ أَسٜها ٚبسٜطاْٝا 

يًٝبٝا، ٚنريو َكاطع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ إلضسا٥ٌٝ َٔ أدٌ إضعاف اقتصادٖا 

ٚايتأثرل ع٢ً قٛتٗا ايعطهس١ٜ، ٚقد زبأت َٓع١ُ األَِ املتشد٠ إىل فسض عكٛب١ 

، ٚيعٌ أُٖٗا ساي١ (2)املكاطع١ االقتصاد١ٜ مبٓاضب١ ايعدٜد َٔ املٓاشعات ايدٚي١ٝ

، ٚذيو مبٛدب قساز صبًظ األَٔ 1990ايعدٚإ ايعساقٞ ع٢ً ايهٜٛت عاّ 

 غا١ًَ ع٢ً ايعسام إثس اقتصاد١ٜ، ٚايرٟ فسض َكاطع١ 661/1990ايدٚيٞ زقِ 

.    عدٚاْ٘ ع٢ً ايهٜٛت

. دبُٝد ايٛدا٥ع ٚاألزصد٠ يف ايبٓٛى األدٓب١ٝ: زابعا 

عسفت ايطػٛط االقتصاد١ٜ تٓٛعا يف أغهاشلا ٚأضايٝبٗا، فًِ تكتصس ع٢ً 

ازباْب ايتذازٟ، بٌ سلًت املٝادٜٔ املاي١ٝ ٚاملصسف١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٜٚتِ ايًذ٤ٛ 

شلا بأضايٝب طبتًف١ َٓٗا دبُٝد األزصد٠ ٚٚقف املطاعدات أٚ ايتٗدٜد بٛقفٗا 

. أٚ تكدميٗا بػسٚط

                                                             

، زضاي١ دسمي١ ايعدٚإ َٚد٣ املطؤٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ شلاإبساِٖٝ شٖرل ايدزادٞ، - 1

. 615،  ص 2002دنتٛزاٙ غرل َٓػٛز٠، ن١ًٝ اسبكٛم، داَع١ عني سلظ، 

ناْت األَِ املتشد٠ قد ضبل ٚفسضت دصا٤ املكاطع١ ضد دٓٛب إفسٜكٝا بطبب ضٝاض١ - 2

- 232/1966ايتُٝٝص ايعٓصسٟ، ٚذيو مبٛدب قساز صبًظ األَٔ زقِ  ثِ قساز صبًظ  

، أْعس تفاصٌٝ ٖرٙ املكاطع١، د عبد اهلل األغعٌ، ايٓعس١ٜ ايعا١َ 253/1968األَٔ زقِ 

 .623-581يًذصا٤ات، املسدع ايطابل، ص 
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:  (1 )ٚميهٔ إٔ ْٛدص ايعكٛبات املاي١ٝ فُٝا ًٜٞ

دبُٝد املُتًهات ٚب٘ ٜتِ ٚضع ايٝد ع٢ً األزصد٠، حبٝح ميٓع أٟ  .1

 .غدص ضشب ايٛدا٥ع املصسف١ٝ
 .ٚقف املطاعد٠ بتدفٝطٗا أٚ تعًٝكٗا .2
 .فسض ضسا٥ب متٝٝص١ٜ ع٢ً ممتًهات ايدٚي١ املطتٗدف١ .3
 .زفض ايدفع أٚ تأخرل دفع املطاُٖات يف ايدٍٚ املطتٗدف١ .4
 .املساقب١ ع٢ً املطتٛزدات أٚ ايصادزات ٚاملبايؼ ٚسسناتٗا .5

َٓع١ُ  األضاع ايكاْْٛٞ يًعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ يف: املطًب ايجاْٞ

 .األَِ املتشد٠

تهتطب َٓع١ُ األَِ املتشد٠ أ١ُٖٝ نبرل٠ يف اجملتُع ايدٚيٞ، ٚتسدع 

أُٖٝتٗا إىل أْٗا تطِ يف عطٜٛتٗا أغًب١ٝ دٍٚ ايعامل، ٚقد متهٔ اجملتُع يدٍٚ 

َٔ إْػا٤ ٖرٙ املٓع١ُ عكب اْتٗا٤ اسبسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚفػٌ عصب١ األَِ يف 

ذبكٝل أٖدافٗا، ٚقد قاَت ٖرٙ املٓع١ُ ع٢ً أضاع احملافع١ ع٢ً ايطًِ ٚاألَٔ 

. ايدٚيٝني، ٚتٛطٝد ايتعإٚ ايطًُٞ بني ايدٍٚ األعطا٤ يف املٓع١ُ

ٚقد عًُت َٓع١ُ األَِ املتشد٠ ع٢ً تٓعِٝ ايعالقات بني مجٝع ايدٍٚ 

املػذلن١ يف عطٜٛتٗا، ٚذيو َٔ خالٍ ايطًطات اييت َٓشٗا املٝجام يًُٓع١ُ، 

بد٤ا بهػف اشبطأ ٚذبدٜد املدايف١ اييت تستهب َٔ إسد٣ ايدٍٚ األعطا٤ 

. ٚتطبٝل ازبصا٤ عًٝٗا

ٚقد تٛيت املٓع١ُ ١َُٗ اإلغساف ع٢ً تٓفٝر ايدٍٚ اليتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ َٔ 

خالٍ متتعٗا باآلي١ٝ ايفعاي١ يف تط١ٜٛ املٓاشعات، ٚيف تطبٝل ازبصا٤ات ايدٚي١ٝ 

. ع٢ً ايدٍٚ املد١ً باضتكساز اجملتُع ايدٚيٞ

                                                             

، ازبصا٤ات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ٚأثسٖا ع٢ً ساي١ سكٛم اإلْطإ بايعسامٖػاّ سلالٟٚ، - 1

زضاي١ يٌٓٝ غٗاد٠ املادطترل يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايعالقات ايدٚي١ٝ،  ن١ًٝ اسبكٛم بٔ 

 .110 ص – 2002عهٕٓٛ، داَع ازبصا٥س، 
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ٚنإ َٔ بني أدٗص٠ املٓع١ُ اييت ْص عًٝٗا املٝجام صبًظ األَٔ ٚازبُع١ٝ 

ايعا١َ، ُٖٚا َٔ األدٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ يف املٓع١ُ، ٚتعٌُ املٓع١ُ بٛاضطتِٗ َٔ 

.     خالٍ اآلي١ٝ ايفعاي١ يدُٜٗا

.ضًط١ صبًظ األَٔ يف فسض ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: ايفسع األٍٚ  

ٜعتدل صبًظ األَٔ َٔ األدٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ ذات ايفعاي١ٝ يف َٓع١ُ األَِ 

املتشد٠، ٜٚعتدل األدا٠ ايتٓفٝر١ٜ يًُٓع١ُ، ٜٚهتطب أ١ُٖٝ نبرل٠ ألْ٘ ميجٌ 

ازبٗاش األضاضٞ يألَٔ ازبُاعٞ، ٜٚتهٕٛ صبًظ األَٔ َٔ مخط١ عػس عطٛا، 

مخط١ أعطا٤ دا٥ُٕٛ، ٚعػس٠ أعطا٤ تٓتدبِٗ ازبُع١ٝ ايعا١َ بصف١ دٚز١ٜ ملد٠ 

ضٓتني مبٛدب قساز بأغًب١ٝ ايجًجني، ٖٚٛ بريو ٜعتدل دٗاشا ذا متجٌٝ ضبدٚد 

ميازع االختصاص األضاضٞ يألَِ املتشد٠ ٖٚٛ احملافع١ ع٢ً ايطًِ ٚاألَٔ 

. (1)ايدٚيٝني

إٕ صبًظ األَٔ ي٘ إٔ ٜتدر َٔ ايتدابرل ٚاإلدسا٤ات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد 

ايفصٌ ايطابع بػ١ٝ اسبفاظ ع٢ً ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني أٚ إعادتُٗا إىل 

َٔ املٝجام اييت متجٌ املدخٌ ملٛاد ايفصٌ  (39)ْصابُٗا، ٖٚرا َا تػرل إيٝ٘ املاد٠ 

ايطابع َٔ املٝجام، ايرٟ ٜعد َٔ أِٖ ٚأخطس ايفصٍٛ ايٛازد٠ يف املٝجام، سٝح 

ٜتُتع صبًظ األَٔ  مبٛدب ٖرا ايفصٌ بطًطات ٚاضع١، فإيٝ٘ ٜعٛد ايكٍٛ 

. بٛدٛد أٚ بعدّ ٚدٛد تٗدٜد ايطًِ

ضسٚز٠ َػازن١ ازبُع١ٝ ايعا١َ َع صبًظ (2)ٚقد اقذلست دٍٚ نبٛيٝفٝا

األَٔ يف صباٍ ارباذ ايتدابرل ٚاإلدسا٤ات اشباص١، ٚي٘ إٔ ًٜذأ إىل إدسا٤ات 

(. 42)أٚ املاد٠  (41)تٓطٟٛ ع٢ً اضتدداّ املاد٠ 

ٚقد سدد ايفصالٕ ايطادع ٚايطابع َٔ املٝجام ايٛضا٥ٌ اييت ميهٔ َٔ 

.  خالشلا يًُذًظ ذبكٝل ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني

                                                             

 .َٔ املٝجام (01)ايفكس٠  (24)املاد٠ - 1

، ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ جملًظ األَٔ ٚاضتدداَٗا يف ساي١ ايعسامضٝف ايدٜٔ ايػٗداْٞ، -  2

 .45، ص 1999داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ، آفام عسب١ٝ، ايعسام بػداد، 
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األضاع ايكاْْٛٞ يطًط١ صبًظ األَٔ يف ذبدٜد األعُاٍ غرل : أٚال

. َػسٚع١

َٓح َٝجام األَِ املتشد٠ صبًظ األَٔ ضًط١ فسض ازبصا٤ ع٢ً ايدٍٚ 

األعطا٤، ٚذيو عٓد سدٚخ طبايف١ يًكإْٛ، ٖٚٛ بريو ٜطع سدا يًُدايف١ 

ٚحيددٖا، ٚال بد إٔ تهٕٛ ٖرٙ األعُاٍ غرل املػسٚع١ ٚاضش١ اسبدٚد ٚاملعامل، ٚشلا 

ضٛابط ربسدٗا عٔ ْطام ايػسع١ٝ، حبٝح تهٕٛ إَا اْتٗانا اليتصاّ دٚيٞ إَا 

طبايف١ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚإَا اَتٓاعا عٔ أدا٤ ايتصاّ دٚيٞ، ٚتعدد قسازات 

صبًظ األَٔ بتعدد األعُاٍ ايػرل َػسٚع١، ٚبايتايٞ فإٕ ناف١ األعُاٍ اييت 

ٜٓعُٗا ايكإْٛ ايدٚيٞ أٚ َٝجام املٓع١ُ، ٚربسز ايدٚي١ عٔ ْطاقٗا بكٝاَٗا 

بأعُاٍ طبايف١، تعسضٗا زبصا٤ات دٚي١ٝ زادع١ تفسضٗا املٓع١ُ، ٚال ٜتِ ٖرا 

ايسادع إال باضتٓادٙ إىل أضاع قاْْٛٞ َٛافل يٓصٛص املٝجام، فاجملًظ عٓد 

إصدازٙ يكسازات٘ ال بد ي٘ َٔ االضتٓاد إىل قاعد٠ ايػسع١ٝ، ٜٚتِ ذيو َٔ خالٍ 

. االيتصاّ بٓصٛص املٝجام، ٚبعدّ االعبساف عٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ

ٚيف ساي١ عدّ ايتصاّ اجملًظ فإٕ ايعكٛبات اييت ٜفسضٗا ربسز عٔ ايػسع١ٝ 

ايدٚي١ٝ، فاملصس ايس٥ٝطٞ يٓعاّ عٌُ اجملًظ ٖٛ َٝجام املٓع١ُ، ٚذيو الستٛا٥٘ 

ع٢ً ناف١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت تبني ضًطات صبًظ األَٔ ْٚػاطات٘، ٖٚرٙ 

ايٓػاطات ال بد يف فٝٗا َٔ َساعا٠ َكاصد األَِ املتشد٠، ٖٚٛ َا ْصت عًٝ٘ 

املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ يف فكستٗا ايجا١ْٝ، إذ أعًٓت أْ٘ ٜعٌُ صبًظ األَٔ يف 

.أدا٤ ٖرٙ ايٛادبات ٚفكا ملكاصد األَِ املتشد٠  َٚباد٥ٗا . . .  اخل.

ٚقد تطُٔ ايفصٌ ايطابع َٔ َٝجام األَِ املتشد٠ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ 

املتعًك١ بطًطات صبًظ األَٔ ٚاختصاصات٘ اييت ميازضٗا عٓد سدٚخ أٟ ْصاع 

ٜٗدد ايطًِ ٚاألَٔ ٜٚعسض اجملتُع ايدٚيٞ يًدطس، ٚقد أباست ٖرٙ ايٓصٛص 

جملًظ األَٔ ارباذ ازبصا٤ات ايعكاب١ٝ ع٢ً اختالف أْٛاعٗا تصٌ إىل اضتعُاٍ 

.     (1)ايك٠ٛ

                                                             

 .َٔ املٝجام (39)املاد٠ - 1
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َٚٔ خالٍ دزاض١ ْصٛص ايفصٌ ايطابع َٔ املٝجام، ٜتطح إٔ صبًظ األَٔ 

أقس مبٛدب املٝجام احملافع١ ع٢ً ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني، إذ بدأ ايفصٌ ايطابع 

َٔ املٝجام باملاد٠ ايتاضع١ ايجالثني اييت تكطٞ بإٔ ٜكسز صبًظ األَٔ َا إذا 

نإ قد ٚقع تٗدٜد يًطًِ أٚ إخالٍ ب٘ أٚ نإ قد ٚقع عٌُ َٔ أعُاٍ ايعدٚإ، 

ٜٚكدّ يف ذيو تٛصٝات٘ أٚ ٜكسز َا جيب ارباذٙ َٔ ايتدابرل طبكا ألسهاّ 

.    سبفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني أٚ إعادتُٗا إىل ْصابُٗا (42)ٚ  (41)املادتني 

ٚطبكا يٓص ٖرٙ املاد٠ فإٕ صبًظ األَٔ خيتص بارباذ ايتدابرل سبفغ 

ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني ٚإعادتُٗا إىل ْصابُٗا يف ساي١ ٚقٛع تٗدٜد يًطًِ أٚ 

إخالٍ ب٘، أٚ نإ َا ٚقع ٜعد عُال َٔ أعُاٍ ايعدٚإ، ٚذيو تعد ضًط١ 

اجملًظ تكدٜس١ٜ غرل َكٝد٠، فاالختصاص أصٌٝ َٚطًل ٚغرل خاضع ألٟ 

. َعكب

ٚقد بٝٓت ٖرٙ املاد٠ اسباالت اييت َٔ خالشلا ٜطتطٝع صبًظ األَٔ 

اضتدداّ ايتدابرل املٓصٛص عًٝٗا يف ايفصٌ ايطابع، ٖٚٞ بريو تعد املدخٌ 

.  (1)ايطبٝعٞ يٛضع ٖرا ايفصٌ َٔ املٝجام َٛضع ايتٓفٝر

فطًط١ صبًظ األَٔ تذلنص يف ارباذ قساز حيدد فٝ٘ اسباي١ ٜٚبني َا إذا 

ناْت تٗدد ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني أّ ال، ثِ ٜتدر بعد ذيو ايتٛص١ٝ أٚ ايكساز 

. (2)املٓاضب بايعٌُ املطًٛب ايكٝاّ ب٘

فإٕ صبًظ األَٔ ٖٛ ايرٟ ٜكسز بٓفط٘ َا إذا  (39)اضتٓاد إىل ْص املاد٠ 

نإ قد ٚقع تٗدٜد يًطًِ أٚ إخالٍ ب٘، أٚ نإ َا ٚقع عٌُ َٔ أعُاٍ ايعدٚإ، 

ٖٚٞ ضًطات ٚاضع١ ٚفعاي١ إذا َا قٛزْت بتًو ايطًطات اييت ميازضٗا اجملًظ 

إعُاال يًفصٌ ايطادع َٔ املٝجام، يريو فإٕ اسباالت اييت ٜتعكد فٝٗا 

: اختصاص صبًظ األَٔ ٚميازع ضًطت٘ يف تٛقٝع ايعكٛبات ٖٞ

                                                             

، سدٚد ضًطات صبًظ األَٔ يف ظٌ قٛاعد ايٓعاّ ايعاملٞ ازبدٜدسطاّ ٖٓداٟٚ، . د- 1

 .65، ص 1994داَع١ ايكاٖس٠، ايطبع١ األٚىل، 

، املطؤٚي١ٝ ايدٚيٞ عٔ تٓفٝر قسازات األَِ املتشد٠ضبُد عبد ايعصٜص أبٛ ضد١ًٝ، . د- 2

 .115، ص 1978زضاي١ دنتٛزاٙ، غرل َٓػٛز٠، داَع١ ايكاٖس٠، ن١ًٝ اسبكٛم، 
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  :تٗدٜد ايطًِ- 1

ٜٚكصد بٗرا ايتعبرل إعالٕ دٚي١ َٔ ايدٍٚ عٔ ْٝتٗا يف ايكٝاّ بعٌُ َٔ 

أعُاٍ ايتدخٌ يف غؤٕٚ دٚي١ أخس٣، أٚ ايكٝاّ بأٟ عٌُ َٔ أعُاٍ ايعٓف ضد 

.  (1)دٚي١ أخسٟ، ست٢ يٛ مل ٜطتشطب ذيو ايكٝاّ بايعٌُ بصٛز٠ فع١ًٝ

: اإلخالٍ بايطًِ- 2

ٖٚٞ َسس١ً تتٛضط تٗدٜد ايطًِ ٚٚقٛع عٌُ َٔ أعُاٍ ايعدٚإ، ٚباملع٢ٓ 

َٔ املٝجام ٜٛدد اإلخالٍ بايطًِ عٓدَا تكع األعُاٍ  (39)ايٛازد يف املاد٠ 

ايعدا١ٝ٥ َٔ ايكٛات املطًش١ ايتابع١ يًشهَٛات ايٛاقع١ٝ أٚ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً 

. (2)ازباْبني َٔ اسبدٚد اإلق١ًُٝٝ املعذلف بٗا دٚيٝا

 :أعُاٍ ايعدٚإ- 3

 ايصادز عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ، فإٕ ايعدٚإ ٜعين 3314ٚفكا يًكساز زقِ 

اضتدداّ ايك٠ٛ املطًش١، أٚ أ١ٜ طسٜك١ ال تتُػ٢ َٚٝجام األَِ املتشد٠، َٔ داْب 

دٚي١ ضد ضٝاد٠ األزاضٞ اإلق١ًُٝٝ ٚٚسدتٗا أٚ االضتكالٍ ايطٝاضٞ يدٚي١ 

 .(3)أخس٣
جملًظ األَٔ اسبل يف تهٝٝف ايٛقا٥ع املعسٚض١ عًٝ٘ ٚذبدٜد ايٛصف 

ايكاْْٛٞ شلا، ضٛا٤ أنإ ٖرا ايٛصف تٗدٜدا يًطًِ أٚ إخالال ب٘ أٚ أٟ عٌُ َٔ 

أعُاٍ ايعدٚإ، فٝصدز صبًظ األَٔ قسازا دٚيٝا ٜتُتع بك٠ٛ قا١ْْٝٛ ًَص١َ، 

ٜٚتِ صدٚز ٖرا ايكساز بٓا٤ا ع٢ً طًب إسد٣ ايدٍٚ األعطا٤ يف املٓع١ُ أٚ 

صبُٛع١ َٔ ايدٍٚ األعطا٤، ٚتعد اآلي١ٝ اييت ٜتِ َٔ خالشلا تهٝٝف ايٛقا٥ع َٔ 

املطا٥ٌ املٛضٛع١ٝ اييت ٜتطًب صدٚز ايكساز بػأْٗا ٚدٛد أغًب١ٝ تطع١ أعطا٤ 

َٔ أعطا٤ صبًظ األَٔ، ع٢ً إٔ تهٕٛ َٔ بٝٓٗا أصٛات األعطا٤ ايدا٥ُني يف 

                                                             

1 -« International law and the united nations » Quincy, wright. P 

95, 1961 
 .1978، داز ايطالّ، بػداد، بدٕٚ طبع١، املٓاشعات ايدٚي١ٝدابس إبساِٖٝ ايساٟٚ، . د- 2

:  يدزاض١ أنجس تفصٝال يكساز ازبُع١ٝ ايعا١َ اشباص بتعسٜف ايعدٚإ أْعس- 3

- Des nation, la définition du l’agression par loression Patrick 
Rambaud : R.G.D.I.P. 1970 , PP, 835.     
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صبًظ األَٔ ايرٜٔ ميًهٕٛ سل ايٓكض، ٜٚتعني ع٢ً ايدٍٚ املطتٗدف١ بكسازات 

صبًظ األَٔ االيتصاّ بتطبٝل ٖرٙ ايكسازات ٚباألسهاّ ايٛازد٠ فٝٗا، ٚتتِ ع١ًُٝ 

. تهٝٝف ايٛقا٥ع ٚفكا ألسهاّ املٝجام

ٚيكٝاّ صبًظ األَٔ بع١ًُٝ تهٝٝف ايٛقا٥ع َٚا ٜتصٌ بٗا َٔ إدسا٤ات فإْ٘ 

ٜطتعني يف ذيو بًذإ فسع١ٝ ٜٓػ٦ٗا شلرا ايػسض، َٔ أدٌ دزاض١ املٓاشعات، 

َٚساقب١ َا حيدخ فٝٗا َٔ تطٛزات، ٚتكدٜس ٖرا املٛقف  ٚتهتطب ٖرٙ ايًذإ 

أ١ُٖٝ بايػ١ بايٓطب١ جملًظ األَٔ، إذ أْٗا تكدّ َا يدٜٗا َٔ َعًَٛات ٚبٝاْات 

تكٝد فٝٗا صبًظ األَٔ يف تهٝٝف اسباي١ املعسٚض١ عًٝ٘، ٚيف اعتبازٖا بايتايٞ 

.  تٗدٜدا يًطًِ، أّ إخالال ب٘، أٚ عُال َٔ أعُاٍ ايعدٚإ

األضاع ايكاْْٛٞ يطًط١ صبًظ األَٔ يف تٛقٝع ايعكٛبات : ثاْٝا

.  االقتصاد١ٜ

إٕ ايًذ٤ٛ إىل ايفصٌ ايطابع قد : تطبٝل ايفصٌ ايطابع َٔ املٝجام- 1

نأضاع ايًذ٤ٛ إىل ايعكٛبات االقتصاد١ٜ  (41)ٜدلزٙ ضببإ، ٚيٝظ املاد٠ 

. ايدٚي١ٝ

. دبٓب ايفِٗ ايساَٞ إىل تدزز يف َٛاد ايفصٌ ايطابع- أ

عدّ االزتباط بإدسا٤ات ال تطتدعٞ ايًذ٤ٛ إىل ايك٠ٛ، إدسا٤ات تهٕٛ - ب

 (.41)بٛابتٗا يف املاد٠ 
إٕ ايتطًطٌ يف املٛاد أٚ إتباعٗا أَس غرل َعذلف ب٘ قاْْٛا، فإٕ ايتصعٝد يف 

َٛاد ايفصٌ ايطابع َذلٚى يطًط١ صبًظ األَٔ، فشطب زأٜ٘ تبدأ يف ارباذ 

اإلدسا٤ات املؤقت١، أٚ ايًذ٤ٛ إىل ايك٠ٛ، شلرا فإٕ صبًظ األَٔ ٜطتطٝع إٔ ميس 

 (. 40)ٚ  (39)بدٕٚ املٛاد ايطابك١ شلا ٖٚٞ  (42)أٚ  (41)َباغس٠ يًُٛاد 
إال إٔ ايتدزز يف املٛاد بايٓطب١ يًفصٌ ايطابع فٗٛ زأٟ غرل َتفل عًٝ٘ َٔ 

إىل داْب ذيو  (42)ٚ  (41)طسف ازبُٝع، ٚشلرا فإٕ ايعالق١ املٛدٛد٠ بني املاد٠ 

ٚاملٛاد ايتاي١ٝ شلا، إال أْ٘ ال ٜٛدد أٟ َاد٠ تًصّ  (42)تٛدد يف عالق١ بني املاد٠ 

ع٢ً صبًظ األَٔ إتباع اإلدسا٤ات بػهٌ تدزجيٞ يف ع١ًُٝ فسض ايعكٛبات أٟ 

(. 42)ثِ املسٚز إىل املاد٠  (41)إٔ صبًظ األَٔ غرل ًَصّ بتطبٝل املاد٠ 
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ع٢ً إٔ : َٔ املٝجام (41)دا٤ يف ْص املاد٠ : َٔ املٝجام (41)ْص املاد٠ - 2

صبًظ األَٔ ي٘ إٔ ٜكسز َا جيب ارباذٙ َٔ ايتدابرل اييت ال تتطًب اضتدداّ 

ايكٛات املطًش١ يتٓفٝر قسازات٘، ٚي٘ إٔ ٜطًب إىل أعطا٤ األَِ املتشد٠ تطبٝل 

ٖرٙ ايتدابرل، ٚجيٛش إٔ ٜهٕٛ َٔ ٜبٓٗا ٚقف ايعًُٝات االقتصاد١ٜ ٚاملٛاصالت 

اسبدٜد١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚازب١ٜٛ ٚايدلد١ٜ ٚايدلق١ٝ ايالضًه١ٝ، ٚغرلٖا َٔ ٚضا٥ٌ 

. املٛاصالت ٚقفا دص٥ٝا أٚ نًٝا ٚقطع ايعالقات ايدبًَٛاض١ٝ

ٚمث١ اتفام بني فكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ ع٢ً إٔ ايتدابرل االقتصاد١ٜ ٚازبصا٤ات 

األخس٣ ضُٔ اختصاص صبًظ األَٔ إشا٤ أٚ ايدٍٚ اييت تٓتٗو قٛاعد املٝجام 

ٚتٗدد ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني ال تػهٌ اشلدف أٚ ايػا١ٜ يف ذاتٗا، إمنا ٖٞ ٚض١ًٝ 

ذبكٝل اشلدف األضاضٞ َٔ إْػا٤ األَِ املتشد٠، ٖٚٛ ذبكٝل ايطًِ ٚاألَٔ 

. (1)ايدٚيٝني

َٔ املٝجام تٗدف  (41)ٚبعباز٠ أخس٣ فإٕ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ مبٛدب املاد٠ 

. إىل َعازب١ اشبطأ ٚتكِٜٛ ضًٛى ايدٚي١ املطتٗدف١

جملًظ اآلَٔ إٔ ٜكسز َا جيب ارباذٙ َٔ ايتدابرل اييت ال  (41)أباست املاد٠ 

تتطًب اضتدداّ ايك٠ٛ املطًش١ يتٓفٝر قسازات٘، ٚي٘ إٔ ٜطًب إىل األعطا٤ يف 

املٓع١ُ تطبٝل ٖرٙ ايتدابرل، أٟ إٕ صبًظ األَٔ تٓفٝرا يكسازات٘ ٜطًب َٔ 

ايدٍٚ األعطا٤ يف األَِ تطبٝل ٖرٙ ايكسازات، ٚبايتايٞ إعطا٥ٗا ايطابع اإليصاَٞ 

 :ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اسبصس (41)يف ايتطبٝل، ٚقد ذنست ٖرٙ ايتدابرل يف املاد٠ 
 .ٚقف ايصالت االقتصاد١ٜ .1
 .قطع املٛاصالت ايدلٜد١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚايدل١ٜ ٚايدلق١ٝ ٚايالضًه١ٝ ٚغرلٖا .2
قطع ايعالقات ايدبًَٛاض١ٝ َع ايدٍٚ املعتد١ٜ أٚ املد١ً بايطًِ ٚاألَٔ  .3

 .ايدٚيٝني
 (:42)تدزز اإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ سطب املاد٠ - 3

                                                             

، زضاي١ دنتٛزاٙ، َد٣ غسع١ٝ قسازات صبًظ األَٔ ضد ايعسامضازٟ زغٝد ايطاَسا٥ٞ، -  1

 .133، ص 1995غرل َٓػٛز٠، داَع١ بػداد، ن١ًٝ ايكإْٛ، 
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إٕ اجملًظ أدٝص ي٘ إٔ ٜتدر طسٜل ايكٛات ازب١ٜٛ ٚايبشس١ٜ َٔ األعُاٍ َا 

( 41)ًٜصّ سبفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٞ، أٚ إلعادت٘ إىل ْصاب٘ بدٕٚ املسٚز باملاد٠ 

ٖرٙ االضتكالي١ٝ يف املٛاد ال تطُح جملًظ األَٔ إٔ ميس بطسٜك١ َباغس٠ إىل ْص 

، ٚأْٗا ال تفٞ بايػسض، أٚ (41)، بٌ عًٝ٘ إٔ ٜٓص عٔ عدّ فعاي١ٝ املاد٠ (42)املاد٠ 

.  (1)(42)ثبت أْٗا مل تفٞ ب٘ ٖٚرا َا ٖٛ َٓصٛص عًٝ٘ يف بدا١ٜ املاد٠ 

تعتدل أضاع ع١ًُٝ اإلنساٙ أٚ ازبدل، فإٕ املٝجام ْػأ  (41)فإذا ناْت املاد٠ 

بطسٜل غرل َباغس٠ طسٜك١ تدزجي١ٝ يف ع١ًُٝ اإلدسا٤ات املتدر٠ َٔ طسف 

صبًظ األَٔ إٔ ع١ًُٝ اإلنساٙ اييت فسضت َٔ طسف األَِ املتشد٠ فسضت 

، ٚقسازات٘ تسنت اجملاٍ ٚاضعا يًدٍٚ يف 660ع٢ً ايعسام يف تطبٝل ايكساز زقِ 

، ع٢ً سطب َطت٣ٛ ايفصٌ 661ع١ًُٝ تطبٝل اإلدسا٤ات املتدر٠ يف قساز 

ايطابع، خٛفا َٔ تػٝرل َٛقف َعني َٔ طسف إسد٣ ايدٍٚ اشبُظ يف صبًظ 

. (2)األَٔ يف ايًذ٤ٛ إىل ايك٠ٛ

.قسازات صبًظ األَٔ بارباذ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ :ثايجا  

: غسٚط غسع١ٝ قسازات صبًظ األَٔ- 1

ذبتٌ ايٛثٝك١ ايكا١ْْٝٛ اييت تٓػأ مبٛدبٗا املٓع١ُ ايدٚي١ٝ أ١ُٖٝ ندل٣ يف 

إطاز ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًُٓع١ُ ايدٚي١ٝ، سٝح تعدل املصس ايس٥ٝطٞ يريو 

ايٓعاّ، فٗٞ ذبتٟٛ ع٢ً ناف١ ايكٛاعد املتعًك١ ببٓٝإ املٓع١ُ، ٚقٛاعد تطٝرل 

ْػاطٗا، ٚسدٚد ذيو ايٓػاط ٖٚٞ اييت تطع األصٍٛ ايعا١َ ٚذبدد ايطًطات، 

اييت ميهٔ إٔ جيسٟ َٔ خالشلا ٚضع قٛاعد قا١ْْٝٛ تفص١ًٝٝ يف املطتكبٌ، 

                                                             

1- Selim el Sayegh - la crise du golfe - de l’interdiction à 

l’autorisation du recours à la force librairie générale de droit et de 
jurisprudence - paris – 1993 pp -290/292. 

مجاٍ ايدٜٔ ضبٞ ايدٜٔ، ايعكٛبات االقتصاد١ٜ يألَِ املتشد٠، املسدع ايطابل، ص . د-  2

62. 
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بٛاضط١ األدٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ يًُٓع١ُ، َٚٔ ثِ فإٕ تًو ايٛثٝك١ تهٕٛ ق١ُ اشلسّ 

. (1)يف تدزز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اشباص١ باملٓع١ُ

إٕ ايكسازات اييت ٜصدزٖا صبًظ األَٔ ال بد شلا َٔ إٔ تتصف بصف١ 

ايػسع١ٝ، فاجملًظ ال ميهٔ ي٘ إٔ ٜصدز َا ٜػا٤ َٔ قسازات دٕٚ أٟ غسط، بٌ مث١ 

غسٚط ال بد َٔ إٔ ٜساعٝٗا ًٜٚتصّ بٗا، ألٕ اشبسٚز عٔ ٖرٙ ايػسٚط جيعٌ 

ايكسازات َعٝب١ بعدّ ايػسع١ٝ، ٖٚرٙ ايػسٚط ميهٔ إٔ اضتدالصٗا َٔ املُازضات 

اييت ٜٓتٗذٗا صبًظ األَٔ عٓد تصدٜ٘ يًعدٜد َٔ املٓاشعات ايدٚي١ٝ اييت 

. تعسض عًٝ٘

نُا إٔ ايكٍٛ بػسع١ٝ قسازات صبًظ األَٔ أٚ بعدّ غسعٝتٗا ٜعتُد بصف١ 

أضاض١ٝ ع٢ً تٛافل ٖرٙ ايكسازات ٚبعض ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، يهٔ ٖرا ايتٛافل ال 

ٜعين ايكٍٛ بطسٚز٠ تطابل ايكسازات ايصادز٠ عٔ صبًظ األَٔ َع تًو ايكٛاعد 

تطابكا عٔ األصٌ، نٌ َا ٖٓايو إٔ ايكساز ال بد إٔ ٜطتٛيف بعض ايػسٚط 

إلَهإ ايكٍٛ بتٛافك٘ ٚتًو ايكٛاعد ٖٚٛ َا ْعٓٝ٘ بػسٚط غسع١ٝ قسازات 

. صبًظ األَٔ

: ٚضٛف ْكطِ ٖرٙ ايػسٚط إىل قطُني غسٚط غه١ًٝ ٚأخس٣ َٛضٛع١ٝ

 :ايػسٚط ايػه١ًٝ- أ
ٜكصد بٗا صبُٛع١ اإلدسا٤ات اييت تتبع عٓد إصداز صبًظ األَٔ يكسازات٘، 

فٗٛ ٜتكٝد بايكٛاعد اإلدسا١ٝ٥ املتعًك١ مبُازض١ اختصاصات٘ إعُاال يٓصٛص 

املٝجام، حبٝح يٛ دا٤ت ٖرٙ ايكسازات باملدايف١ يًكٛاعد اإلدسا١ٝ٥ يٛدب ايكطا٤ 

. بعد غسعٝتٗا

ٜٚهٕٛ قساز صبًظ األَٔ َٛصٛفا باال غسع١ٝ يف ايػهٌ عٓدَا ٜهٕٛ اإلدسا٤ 

أٚ تهٕٛ األغهاٍ غرل َعسٚف١ َٔ قبٌ فاعٌ ايفعٌ، َجال اسباي١ اييت ٜعتُد فٝٗا 

أسد ايكسازات بأنجس١ٜ َع١ٓٝ أٚ ْصاب َعني أٚ ٚفل إدسا٤ ضبدد ٚمل ٜتِ اسذلاّ 

                                                             

صالح ايدٜٔ عاَس، قإْٛ ايتٓعِٝ ايدٚيٞ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، ايطبع١ . د- 1

 .206، ص 1989ايطادض١، 
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ٖرٙ ايكٛاعد، إٕ َٝجام األَِ املتشد٠ قد ٚضع ضٛابط إدسا١ٝ٥ يطال١َ قسازات 

: صبًظ األَٔ َٚٔ بني ٖرٙ ايطٛابط

 .طبايف١ ايال٥ش١ ايداخ١ًٝ- 
. طبايف١ قٛاعد ايتصٜٛت- 

 :ايػسٚط املٛضٛع١ٝ- ب

  ايتكٝد باألٖداف اييت سددٖا املٝجام جملًظ األَٔ ٖٚٛ ٜتشٌُ ايتبعات

َٔ املٝجام، عًٝ٘  (24)ايس٥ٝط١ٝ سبفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني ٚفكا يٓص املاد٠ 

 .إٔ ٜطتٓد يف إصدازٙ يكسازات٘ ع٢ً ٖرا اشلدف
  ٟااليتصاّ باالختصاصات اييت سددٖا املٝجام جملًظ األَٔ عٓد إصدازٙ أ

قساز ٜتعًل بٓصاع دٚيٞ، فتصسفات اجملًظ املدايف١ الختصاصات٘ ٜػٛبٗا عٝب 

 .(1)عدّ املػسٚع١ٝ
  تٛافل قسازات صبًظ األَٔ َع قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ألٕ ايعكٛبات

االقتصاد١ٜ اييت ٜٛقعٗا اجملًظ متظ بػهٌ َباغس ضٝاد٠ ايدٚي١ املطتٗدف١ بٗرٙ 

 .ايعكٛبات
 :ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يكسازات صبًظ األَٔ- 2

ٖٓاى خالف بني فكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ سٍٛ ايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ املًص١َ يكسازات 

:  صبًظ األَٔ

 ٖٓاى ادباٙ ٜس٣ إٔ ضا٥س َكسازات صبًظ األَٔ تتُتع :االدباٙ األٍٚ- أ

بايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ املًص١َ، ٚال فسم ٖٓا بني ايتٛصٝات ٚايكسازات، ٚإٔ ْص املاد٠ 

َٔ َٝجام األَِ املتشد٠، ٜػٌُ ناف١ َا ٜصدز َٔ صبًظ األَٔ َٔ  (25)

. قسازات ٚتٛصٝات ٚأْٗا مجٝعا تتُتع بك٠ٛ ًَص١َ

 أَا االدباٙ ايجاْٞ ٜس٣ بإٔ ايكسازات ايصادز٠ عٔ صبًظ :االدباٙ ايجاْٞ- ب

 .   (2)األَٔ تتُتع دٕٚ ايتٛصٝات بايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ املًص١َ

                                                             

، ْعس٠ ٚاقع١ٝ َد٣ ايتصاّ صبًظ األَٔ بكٛاعد ايػسع١ٝ ايدٚي١ٝسطاّ ٖٓداٟٚ، . د- 1

  .101، ص1994، ٜٛيٝٛ  117َطتكب١ًٝ، صب١ً ايطٝاض١ ايدٚي١ٝ، ايعدد 
 .111، ص1951، ايطبع١ ايعامل١ٝ، ايكاٖس٠ـ، بدٕٚ طبع١، األَِ املتشد٠شنٞ ٖاغِ، . د- 2
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. ضًط١ ازبُع١ٝ ايعا١َ يف فسض ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: ايفسع ايجاْٞ

تعد ازبُع١ٝ ايعا١َ َٔ األدٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ يألَِ املتشد٠، ٚتتُتع بأ١ُٖٝ 

نبرل٠ بني طبتًف األدٗص٠ يف املٓع١ُ، فٗٞ تتهٕٛ َٔ مجٝع األعطا٤ يف 

، ٖٚرا ايتُجٌٝ ايػاٌَ ٜعدل عٔ َبدأ املطاٚا٠ (1)ايفكس٠  (9)املٓع١ُ ٚفكا يًُاد٠ 

يف ازبُع١ٝ ٚعٔ ايدميكساط١ٝ يف ايتعبرل عٔ َػانٌ اجملتُع ايدٚيٞ، ٚضًطات 

فٗٞ تٓاقؼ مجٝع املطا٥ٌ ٚايكطاٜا اييت  ،(1)ازبُع١ٝ ايعا١َ ذات طبٝع١ عا١َ

تدخٌ يف ْطام املٝجام، ٚتصدز يف ذيو تٛصٝات ال تتُتع بايك٠ٛ اإليصا١َٝ، ٖٚٛ 

َا أثس ضًبا ع٢ً عٌُ ازبُع١ٝ ايعا١َ، ٚدعًٗا تعذص أسٝاْا عٔ ايكٝاّ بعٌُ 

فعاٍ ادباٙ ايكطاٜا ايدٚي١ٝ اييت تعسض عًٝٗا، ٚقد أعط٢ املٝجام يًذُع١ٝ 

 .(2)ايعا١َ َٓاقػ١ املطا٥ٌ اييت تتصٌ حبفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني

. األضاع ايكاْْٛٞ يطًطات ازبُع١ٝ ايعا١َ ازبصا١ٝ٥: أٚال

يكد استٛت املكذلسات اييت ضبكت تػهٌٝ َٓع١ُ األَِ املتشد٠ إْػا٤ 

ازبُع١ٝ ايعا١َ، ٚقد محًت ٖرٙ املكذلسات اختصاصات ٖرا ازبٗاش ٚضًطات٘، 

نُا سددت ٚظا٥فٗا ٚٚضعت ايكٝٛد ٚايطٛابط ملُازض١ ٖرٙ ايطٛابط، َٚٔ 

 فًِ حيسص ٚاضعٛ املٝجام ع٢ً ذبدٜد 1945خالٍ َؤمتس ضإ فساْطٝطهٛ 

ضًطات ازبُع١ٝ ايعا١َ ازبصا١ٝ٥ بػهٌ دقٝل، بٌ ضعٛا إىل تٛضٝع ٖرٙ 

ايطًطات، ٚخباص١ يف صباٍ سفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني، فأخرت ازبُع١ٝ 

دٚزا نبرلا يف إصداز ايكسازات ٚاالضتٓاد يف إصداز ٖرٙ ايكسازات إىل َٝجام األَِ 

املتشد٠، ٚنريو إىل قٛاعد قا١ْْٝٛ خازد١ عٔ املٝجام نُا يف قط١ٝ ْاَٝبٝا، 

ٖٚٛ َا دعٌ ايدٍٚ األعطا٤ تعذلف بػسع١ٝ ٖرٙ ايكسازات، يريو فإٕ األضاع 

ايكاْْٛٞ إلصداز قسازات ازبُع١ٝ ايعا١َ يٝظ املٝجام فكط، بٌ ٖٓاى قٛاعد 

                                                             

 .َٔ املٝجام (10)املاد٠ - 1

 .َٔ املٝجام (02)ايفكس٠  (11)املاد٠ - 2
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قا١ْْٝٛ أخس٣ خازد١ عٔ ْصٛص املٝجام تعد أضاضا شلرٙ ايكسازات، إضاف١ إىل 

.  (1)ٚدٛد تطبٝكات ع١ًُٝ ع٢ً ٖرٙ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ

 َٝجام األَِ املتشد٠ ع٢ً إٔ تهٕٛ ْصٛص املٝجام ٖٞ َكٓٓٛفكد سسص 

األضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ تطتٓد عًٝ٘ قسازات ازبُع١ٝ ايعا١َ، ٚيهِٓٗ مل حيسصٛا 

ع٢ً ٚضع ايطًطات ازبصا١ٝ٥ بػهٌ دقٝل َٚفصٌ، فٓصٛص املٝجام ٖٞ اييت 

متٓح قسازات ازبُع١ٝ ايعا١َ آثازا قا١ْْٝٛ ٚتطفٞ عًٝٗا صف١ ايػسع١ٝ، 

فازبُع١ٝ عٓد إصدازٖا يكسازاتٗا ال بد شلا َٔ االضتٓاد إىل قاعد٠ ايػسع١ٝ، 

ٜٚتِ ذيو َٔ خالٍ االيتصاّ بٓصٛص َٝجام األَِ املتشد٠ اييت ذبتٟٛ ع٢ً 

ناف١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت تبني ضًطات ازبُع١ٝ ايعا١َ، ٚاضتٓادا شلرٙ 

ايطًطات تصدز ازبُع١ٝ ايعا١َ قسازات ٚتٛصٝات يًدٍٚ األعطا٤ يف املٓع١ُ، 

ٚتعتدل ْصٛص َٝجام األَِ املتشد٠ ضٓدا إلصداز ايكسازات املًص١َ اييت تصدزٖا 

ازبُع١ٝ ايعا١َ داخٌ املٓع١ُ، باعتبازٖا ازبٗاش ايتػسٜعٞ شلرٙ اشل١٦ٝ، ٖٚٛ َا 

.   جيعًٗا ًَص١َ ي١٦ًٝٗ ٚٚادب١ ايٓفاذ

ٚيكد أتٝح اجملاٍ أَاّ ضبه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ يتكدٜس َد٣ َطابك١ قسازات 

ازبُع١ٝ ايعا١َ َع ْصٛص املٝجام، فػسع١ٝ قسازات ازبُع١ٝ ايعا١َ تعتُد بصف١ 

أضاض١ٝ ع٢ً َطابك١ ٖرٙ ايكسازات َع ْصٛص املٝجام، فإذا مل تطتٓد ازبُع١ٝ 

. ايعا١َ ع٢ً ززل٘ شلا املٝجام يف إصداز قسازاتٗا اتصفت قسازاتٗا بعدّ ايػسع١ٝ

نُا ال تطتٓد ازبُع١ٝ ايعا١َ يف إصدازٖا يكسازاتٗا فكط ع٢ً ْصٛص 

 –ايفسع–املٝجام، بٌ تٛدد بعض ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت تعتُد عًٝٗا ٖرٙ ازبٗاش 

اشل١٦ٝ ايدٚي١ٝ يف  إصداز قسازاتٗا ست٢ تتصف ٖرٙ ايكسازات بصف١ ايػسع١ٝ، 

َٚطأي١ اضتٓاد ازبُع١ٝ ايعا١َ ع٢ً قٛاعد خازز املٝجام َطأي١ ٚاقع١ٝ اعتُدتٗا 

ازبُع١ٝ ايعا١َ يف بعض ايكطاٜا املعسٚض١ عًٝٗا، ناضتٓادٖا ع٢ً قٛاعد 

. ايكإْٛ ايدٚيٞ

                                                             

ايك٠ٛ اإليصا١َٝ يكسازات األَِ املتشد٠ يف إطــــــاز ايكإْٛ ايدٚيٞ ْاٜف ساَد ايعًُٝات، - 1

،  2001، زضاي١ َادطترل، غرل َٓػٛز٠، َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، املعـــاصس

 .57ص
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. ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يكسازات ازبُع١ٝ ايعا١َ: ثاْٝا

يعٌ ايط١ُ األضاض١ٝ املُٝص٠ ملٓع١ُ األَِ املتشد٠ ٖٞ متتع األعُاٍ 

ايكا١ْْٝٛ اييت تصدز عٔ أدٗصتٗا ايس٥ٝط١ٝ بايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ، َٚٔ ثِ فإٕ 

املٝجام قد َٓح  ٖرٙ ايصف١ شلرٙ األعُاٍ، بصسف ايٓعس عٔ اشبالف ايفكٗٞ 

سٍٛ متتع ٖرٙ األعُاٍ بايك٠ٛ اإليصا١َٝ َٔ عدَ٘، َٚا ٜستب٘ ٖرا االيتصاّ َٔ 

آثاز قا١ْْٝٛ ضبدد٠ ع٢ً ايدٍٚ األعطا٤، فايكسازات ايصادز٠ عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ 

تتُتع بأ١ُٖٝ بايػ١، ٚذيو ْعسا أل١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ تؤدٜ٘ ٚايٛظا٥ف املًكا٠ ع٢ً 

عاتكٗا، فٗٞ ازبٗاش ايٛسٝد َٔ أدٗص٠ املٓع١ُ ايس٥ٝط١ٝ ايرٟ تػذلى يف 

عطٜٛت٘ مجٝع ايدٍٚ األعطا٤ يف َٓع١ُ األَِ املتشد٠، ٖٚٛ َا جيعٌ ازبُع١ٝ 

ايعا١َ املجٌ اسبكٝكٞ يًسأٟ صبػ١ ع١َُٝٛ ٚاضع١، فُٝا تسى جملًظ األَٔ 

. (1)ايدٚيٞ ادباٙ ايتٓفٝر

ٚمتازع ازبُع١ٝ ايعا١َ اختصاصاتٗا، ٚتصدز اضتٓادا إىل ذيو قسازات 

ٚتٛصٝات، ٚتفتكد ٖرٙ ايكسازات ٚايتٛصٝات إىل ايصف١ اإليصا١َٝ، ٚإٕ مل ميهٔ 

ايتطًِٝ بريو بصف١ َطًك١ ألّ ازبُع١ٝ ايعاّ نجرل َا تصدز قسازات ع٢ً ضبٌٝ 

.  (2)اإلزغاد ٚايٓصح ٚايتٛدٝ٘، ٚبايتايٞ تػٝب عٔ ٖرٙ ايكسازات فٝٗا صف١ اإليصاّ

ٚقد ضاعد اشدٜاد ايدٍٚ املطتك١ً يف َٓع١ُ األَِ املتشد٠ َٔ اشدٜاد أ١ُٖٝ 

ازبُع١ٝ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ، سٝح أصبشت ايدٍٚ تفطٌ عسض َػانًٗا ع٢ً 

ازبُع١ٝ ايعا١َ بد فػٌ صبًظ األَٔ يف سٌ ايعدٜد َٔ املػانٌ ع٢ً ايطاس١ 

. ايدٚي١ٝ خالٍ فذل٠ اسبسب ايبازد٠

يكد نإ املٓتعس إٔ تًك٢ ايكسازات اييت تصدزٖا ازبُع١ٝ ايعا١َ يف ض٤ٛ 

ايطًطات ٚاالختصاصات املتصاٜد٠ شلا اسذلاَا ٚتٓفٝرا َٔ ايدٍٚ األعطا٤، 

ٚنإ َٔ املفسٚض ع٢ً ٚد٘ اشبصٛص إٔ تٓاٍ ايكسازات اييت تصدز بأغًبٝات 

نبرل٠ أٚ باإلمجاع اسذلاَا ٜتُجٌ يف اْصٝاع نٌ َٔ أٜد صدٚز ملا ٚزد بٗا َٔ 

أسهاّ، يهٔ ايطا٥د يف اسبٝا٠ ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ خيايف ٖرا االفذلاض، فٓذد إٔ 

                                                             

 .162أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، املسدع ايطابل، ص - 1

 .174أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، املسدع ايطابل، ص - 2
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ازبُع١ٝ ايعا١َ أصدزت ايعدٜد َٔ ايكسازات يف ايعدٜد َٔ املٛاضٝع ذات األ١ُٖٝ 

ايدٚي١ٝ ٚبأغًبٝات نبرل٠ ال تًك٢ ض٣ٛ اسذلاّ يفعٞ ال ٜسق٢ إىل َطت٣ٛ 

ايتٓفٝر َٔ قبٌ ايدٍٚ األعطا٤، ٚقد ايتٓاقض ايرٟ ضاد داخٌ ازبُع١ٝ ايعا١َ 

بني ايتصٜٛت ٚايتٓفٝر ايعًُٞ خازز ازبُع١ٝ ايعا١َ إىل تكٜٛض نبرل يف 

 .(1)ايك١ُٝ يفع١ًٝ يكسازاتٗا

  -اشبــاتـُـ١
ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ باعتبازٖا َٛضٛعا ذٚ  َٔ خالٍ تطسقٓا ملٛضٛع

زٚابط َعسف١ٝ َتعدد٠ َٚجرل٠ يًهجرل َٔ املطا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ ٚايفك١ٝٗ، ٜبك٢ إٔ 

أبني أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا، ٚإبدا٤ َا ٜذلا٣٤ يٞ َٔ تٛصٝات 

 .َٚكذلسات
 أِٖ ايٓتا٥ر: أٚال

يكد َازضت األَِ املتشد٠ ضٝاض١ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ دٕٚ ايتكٝٝد - 1

مبعاٜرل ثابت١، ٚأد٣ االضتدداّ املتعطف يطًطاتٗا إىل شٜاد٠ يف َعاْا٠ ايػعٛب 

ٚيٝظ اسبهَٛات، ٚقد سادت عٔ املٛضٛع١ٝ ٚتأثست باالعتبازات ٚاملصاحل 

ايطٝاض١ٝ، سٝح تتفاٚت دزد١ اٖتُاَٗا بايكط١ٝ ٚفكا شلرٙ املصاحل، ٚقد أثس 

. ذيو يف َد٣ ظباح ٖرٙ ايعكٛبات ٚفعايٝتٗا ٚغهو يف غسعٝتٗا

ٜطع٢ اجملتُع ايدٚيٞ َٔ خالٍ فسض ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ - 2

إىل ذبكٝل أٖداف َع١ٓٝ، ٜتُجٌ اشلدف األضاضٞ شلا يف إْصاٍ ازبصا٤ ع٢ً ايدٚي١ 

املستهب١ ملدايف١ قا١ْْٝٛ ٚيٝظ إصالح َا تستب عٓٗا َٔ د١ٗ، ٚإٔ ٜصدز ٖرا 

ازبصا٤ َٔ د١ٗ َؤ١ًٖ قاْْٛا يًكٝاّ بريو، ٜٚتعًل األَس مبصاحل أضاض١ٝ 

يًُذتُع ايدٚيٞ، ٚيٝظ مبصاحل ايطسف املتطسز َٔ تًو املدايف١ َباغس٠ َٔ 

د١ٗ أخس٣، يف سني ٜتُجٌ اشلدف األخس َٓٗا يف إصالح آثاز ايطسز ايٓاغ٧ عٔ 

. طبايف١ ايكإْٛ ايدٚيٞ

                                                             

، ايداز ازبُاٖرل١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝعبد ايطالّ عسف١، . د- 1

.173، ص 1999ٚاإلعالٕ، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، طسابًظ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 
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إٕ ٖرٙ ايعكٛبات ضٝاض١ٝ يف املكاّ األٍٚ حملاٚي١ تدعِٝ ْفٛذ دٚي١ - 3

ندل٣ يف َٓطك١ َع١ٓٝ أٚ غرل ذيو َٔ األٖداف ايطٝاض١ٝ اييت قد تهٕٛ 

. ٚاضش١ ٚضافس٠ أٚ غُط١ َٚطتذل٠ بأٖداف أخس٣

إٕ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ يف ايٛقت اسباضس غايبا َا ربفٞ - 4

ٚزا٤ٖا أٖداف خف١ٝ أخس٣، فكد ٜهٕٛ ٖدفٗا شعصع١ اضتكساز ايدٚي١ املطتٗدف١ 

ٚإثاز٠ املٛاطٓني ضد ٚال٥ِٗ سبهَٛتِٗ، ٚإعاق١ ايت١ُٝٓ ٚضسب االقتصاد 

ٚاملصاحل اسب١ٜٛٝ، ٚذيو َٔ خالٍ ذبذِٝ ايك٠ٛ االقتصاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ يًدٚي١ 

املطتٗدف١، نشسَاْٗا َٔ ايتهٓٛيٛدٝا ايعطهس١ٜ، أٚ سسَاْٗا َٔ فسص ايتذاز٠ 

أٚ ايدخٍٛ يف ضٛم املاٍ ايدٚيٞ، أٚ تكٝٝد إَهاْٝاتٗا يف تٛضٝع ايٓصاع أٚ تٗدٜد 

 .األَٔ ٚايطًِ
إٕ اشلدف األضاضٞ يًعكٛبات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ٖٛ فسض االَتجاٍ - 5

يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايتػٝرل ايكطس أٚ ازبدلٟ يًطًٛى املدايف شلرٙ 

ايكٛاعد، فايعكٛبات تفسض إلزغاّ ايدٚي١ املطتٗدف١ ع٢ً تػٝرل ضٝاضتٗا مبا 

 .ٜتطابل َع قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ
ايتٛصٝات : ثاْٝا

إٕ َطتكبٌ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ يهٞ تهٕٛ أدا٠ فعاي١ ٚضبكك١ - 1

ألغساضٗا، جيب ع٢ً املٓع١ُ يف إطاز عصس ايفطا٤ات ٚيف ظٌ ايتشٛالت ايعامل١ٝ 

ازبدٜد٠ ٚبسٚش عصس ايتهتالت االقتصاد١ٜ ايطٝاض١ٝ، إٔ تتالف٢ ايطًبٝات اييت 

ربًفٗا ٖرٙ ايعكٛبات ع٢ً ايػعٛب، ٚاييت تعٛم َطرل٠ ايت١ُٝٓ يف ايدٍٚ 

. املطتٗدف١ ٚإٔ تٓعس إىل َٛاطٔ ايطعف ٚتتدًص َٓٗا

جيب ع٢ً املٓع١ُ إٔ تأخر مبذُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ٚتٛيٝٗا اٖتُاَا - 2

أندل يف املطتكبٌ، يهٞ تطاعد فعال ع٢ً تسضٝذ ْعاّ عكٛبات فعاٍ قا٥ِ ع٢ً 

:  املطاٚا٠ يف ايتعاٌَ ٚايعداي١ يف تطبٝل ٚاسذلاّ سكٛم ايػعٛب ٖٚٞ نايتايٞ

ضسٚز٠ اضتبعاد االعتبازات ايطٝاض١ٝ عٓد إصداز قسازات ايعكٛبات - 

االقتصاد١ٜ، ٚايذلنٝص ع٢ً االعتبازات ايكا١ْْٝٛ ٚاملعاٜرل ايدٚي١ٝ يف ضبط 

.   املداف١
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ضسٚز٠ تكصٝٗا يًُٛضٛع١ٝ ٚاسبٝاد عٓد فسض ايعكٛبات االقتصاد١ٜـ - 

. ألْٗا غايبا خاضع١ يسدٚد أفعاٍ ْتٝذ١ َٛقف ضٝاض١ٝ َع١ٓٝ

االٖتُاّ مبطأي١ سكٛم اإلْطإ ٚإجياد طبسز يًُعاْا٠ اييت ٜتهبدٙ - 

. األفساد ٚايػعٛب دسا٤ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ

تطبٝل ْصٛص َٝجام األَِ املتشد٠ تطبٝكا صشٝشا ٚزغٝدا ع٢ً - 

اسباالت اييت تطتدعٞ ذيو دٕٚ شٜاد٠ أٚ ْكصإ، ٚعدّ طبايف١ اتفاق١ٝ دٓٝف 

.  ٚايدلٚتٛنٛالت املًشك١ بٗا1949يعاّ 

ٚيف األخرل ْكٍٛ إٔ ْعاّ ايعكٛبات االقتصاد١ٜ املعٍُٛ ب٘ يف األَِ - 3

املتشد٠ ال َع٢ٓ ي٘ َا مل تهٔ إسد٣ ايك٣ٛ طسفا فٝ٘، ٚإٔ ايعكٛبات ايػا١ًَ 

 .  بايػعب ٚيٝظ بايٓعاّ اسبانِ املطتٗدف– أنجس َا تطس –تطس 

  -قا١ُ٥ املسادع
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